
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 65            Год. LXI Петок, 5 август 2005 Цена на овој број е 170 денари 

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
933. Заклучоци по Нацртот на амандмани

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX
XXXI, XXXII, XXXIII и XXXIV н
Уставот на Република Македонија��

934. Решение за именување генерале
конзул и шеф на Генералниот конз
лат на Република Македонија в
САД, со седиште во Детроит���.
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инспектор и начиот на нејзиното и
давање и одземање��������

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО

933. 
Врз основа на член 131 став 2 од Уставот

лика Македонија, по повод утврдувањето н
на амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XX
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXX
XXXIII и XXXIV на Уставот на Република М
ја, Собранието на Република Македонија, на 
одржана на 4 август 2005 година, ги донесе сл

 
З А К Л У Ч О Ц И 

 
1. Нацртот на амандманите XX, XXI, XX

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XX
XXXI, XXXII, XXXIII и XXXIV на Уставот 
лика Македонија се става на јавна дискусиј
дискусија трае 60 дена по утврдувањето на Н
амандманите. 

2. Нацртот на амандманите на Уставот 
овие заклучоци, ќе се објави во сите дневн
во Република Македонија.  
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3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на 

граѓаните, органите и организациите, како и другите 
учесници во јавната дискусија, своите забелешки, 
предлози и сугестии по Нацртот на амандманите на 
Уставот, непосредно да ги упатуваат до предлагачот - 
Владата на Република Македонија. 

НИЈА 

 на Репуб-
а Нацртот 
IV, XXV, 
I, XXXII, 
акедони-
седницата 
едниве 

4. Предлагачот - Владата на Република Македонија, 
да ја следи и сумира јавната дискусија и најдоцна 30 
дена по завршувањето на јавната дискусија на Собра-
нието да му достави Извештај за резултатите од јавната 
дискусија и Текст на предлогот на амандманите на 
Уставот на Република Македонија.  

II, XXIII, 
IX, XXX, 
на Репуб-
а. Јавната 
ацртот на 

5. Овие заклучоци ќе се објават во "Службен весник 
на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
    Бр. 07 - 3025/1                             Претседател  

заедно со 
и весници  

4 август 2005 година          на Собранието на Република 
    Скопје                                     Македонија,  
                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  Член 5 
МАКЕДОНИЈА Легитимацијата на урбанистичките инспектори ја 

издава министерот за транспорт и врски. 934. 
Легитимацијата на овластените урбанистички инспекто-

ри на општините  ја издава градоначалникот на општината. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 59/00, 12/03 и 55/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1.08.2005 година, донесе 

 
Член 6 

Легитимацијата има важност се додека лицето на 
кое му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор.  
 Р Е Ш Е Н И Е 

Член 7 ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА 
ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ДЕТРОИТ 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 
ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува органот кој му ја издава легитимацијата.  
Во случајот од став 1 на овој член, на инспекторот 

му се издава нова легитимација. 
1. За генерален конзул и шеф на Генералниот кон-

зулат на Република Македонија во САД, со седиште во 
Детроит, се именува Јордан Веселинов, државен совет-
ник во Министерството за надворешни работи. 

 
Член 8 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотра-
еност или оштетување ќе стане  неупотреблива и кога има-
телот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

  
Член 9           Бр. 94/1                            Претседател на Владата 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот  за образецот и начи-
нот на издавањето и одземањето на легитимацијата на 
урбанистички инспектор (�Службен весник на РМ� бр. 
46/01). 

1 август 2005 година              на Република Македонија, 
         Скопје                             д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

935. 
Член 10 Врз основа на  член 61 став 2 од Законот за просторно 

и урбанистичко планирање (�Службен весник на РМ� бр. 
51/05), министерот за транспорт и врски донесе 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

  
  Бр. 02-9805                                      Министер, П Р А В И Л Н И К 

27 јули 2005 година                        Џемали Мехази, с.р. ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИ-
ЈАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР, ОВЛА-
СТЕН  УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ  

      Скопје 
 

НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ    Член 1 
 Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на легитимацијата на урбанистич-
киот инспектор, на овластен урбанистички инспектор и 
нач нот на нејзиното издавање и одземање.  

 
 

и  
 Член 2  Легитимацијата на урбанистичкиот инспектор се 

издава според образец број 1, а легитимацијата на ов-
ластен урбанистички инспектор на образец број 2, кои 
се составен дел на овој правилник.  

 
 
 

  Член 3  Образецот на легитимацијата број 1 е испечатен на 
два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопу-
ваат со димензии со формат 60 х 90мм.  

 
 
 Првиот картон е кожен во темно црвена боја и на него 

е испечатено: прво Република Македонија, под него грбот 
на Република Македонија (метален), потоа легитимација 
на урбанистичкиот инспектор и е втиснат бројот на леги-
тимацијата. Вториот  картон е пластифициран и на него е 
испечатено: наслов на органот кој ја издава легитимација-
та,  под него Државен инспекторат за градежништво и ур-
банизам, место за фотографија на инспекторот, име и пре-
зиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум на 
издавање на истата, место за потпис на министерот за 
транспорт и врски и место за печат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Член 4  

Образецот на легитимацијата број 2 е испечатен на 
два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопу-
ваат со димензии со формат 60 х 90 мм. 

 
 
 Првиот картон е кожен во темно сива боја и на него 

е испечатено: прво Република Македонија, под него гр-
бот на Република Македонија (метален) потоа легити-
мација на овластениот урбанистички инспектор и е 
втиснат бројот на легитимацијата. Вториот  картон е 
пластифициран и на него е испечатено: име на општи-
ната, место за фотографија на инспекторот, име и пре-
зиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум 
на издавање на истата, место за потпис на градоначал-
никот на општината и место за печат. 
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3. Министерството за локална самоуправа во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на решението во 
�Службен весник на Република Македонија�, до Устав-
ниот суд на Република Македонија ќе поднесе иниција-
тива за оценување на законитоста на запрениот пропис 
на Општина Струга. 

 
 
 
 
 
 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а 

ќе с  објави во “Службен весник на Република Македонија“.  е  
     Бр. 02-924/1                                        Министер,  22 јули 2005 година                    Ризван Сулејмани, с.р            Скопје                           __________ 

 937. 
 Врз основа на член 71, став 2 од Законот за локална самоу-

права („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), министерот кој ра-
ков ди со Министерството за локална самоуправа, донесе 

 
о 

 
 Р Е Ш Е Н И Е  ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПРИМЕНА НА ПРОПИС   

1. Се запира примената на Одлуката на Советот на 
Општина Ресен за начинот и постапката за доделување на 
делови од Преспанското Езеро на користење на плажа 
бр.07-256/23 од 26.5.2005 година, објавена во „Службен 
гласник на Општина Ресен“ бр. 4 од 31.5.2005 година. 

 
 
 
 
 2. Примената на оваа одлука од точка 1 на ова ре-

шение се запира поради тоа што истата е во спротив-
ност со член 2, а во врска со член 3 од Законот за води 
(�Службен весник на РМ� бр. 4/1998) и со член 2, точка 
1, а во врска со член 4, став 1-а од Законот за концесии 
(�Службен весник на РМ� бр. 25/02) и со член 13, став 
1 од Законот за градежно земјиште (�Службен весник 
на РМ� бр. 53/01 и 97/01). 

 
 
 
 
 
 
 3. Министерството за локална самоуправа во рок од 

30 дена од денот на објавувањето на решението во 
�Службен весник на Република Македонија�, до Устав-
ниот суд на Република Македонија ќе поднесе иниција-
тива за оценување на законитоста на запрениот пропис 
на Општина Ресен. 

 
 
 
 
 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а 

ќе с  објави во “Службен весник на Република Македонија“.  е  
     Бр. 02-923/1                                        Министер,  
22 јули 2005 година                    Ризван Сулејмани, с.р.  
         Скопје   

 КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
938.  

 Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 
31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на 
сед ицата одржана на 29.06.2005 година, донесе 

 
 

н
  

 Р Е Ш Е Н И Е 
 ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
  
1. На Фармацевтската хемиска козметичка индустрија 

Алкалоид АД Скопје се дава одобрение за издавање на 
долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 130.123 
обични акции наменета за Фондот на акции на вработени-
те (познат купувач) во вкупен износ на емисијата од 
3.325.943,88 евра, односно 204.070.271 денари по средни-
от курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката 
за условно зголемување на основната главнина. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА 
 САМОУПРАВА 

936. 
Врз основа на член 71, став 2 од Законот за локална самоу-

права („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), министерот кој ра-
ководи со Министерството за локална самоуправа, донесе 2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-

ка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од 
хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со 
Законот, Статутот и Фармацевтска хемиска козметичка ин-
дустрија Алкалоид АД Скопје (пречистен текст) број 0201-
2 од 25.04.2005 година и Одлуката бр. 0201-11 од 
25.04.2005 година за издавање на емисија на обични акции 
за вработените во Алкалоид АД Скопје. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПРИМЕНА НА ПРОПИС 
 
1. Се запира примената на Одлуката на Советот на 

Општина Струга за начинот и постапката за доделува-
ње на делови од крајбрежниот појас за плажа за време 
на летната туристичка сезона - 2005, бр. 07-794/12 од 
1.6.2005 година, објавена во �Службен гласник на Оп-
штина Струга� бр. 4 од 2.6.2005 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од 
реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-
мувањето на основната главнина во трговскиот реги-
стар на надлежниот суд. 2. Примената на оваа одлука од точка 1 на ова решение 

се запира поради тоа што истата е во спротивност со член 2, 
а во врска со член 3 од Законот за води („Службен весник на 
РМ“ бр. 4/1998) и со член 2, точка 1, а во врска со член 4, 
став 1-а од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ 
бр. 25/02) и со член 13 од Законот за градежно земјиште 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/01 и 97/01). 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Цен-
тралниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје 
за регистрација на акциите. 



Стр. 4 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 август 2005 
 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистра-
цијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност 
да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
7. Ова решение ќе се објави во �Службен весник на 

Република Македонија�. 
 

     Бр. 07-1406/5             Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2005 година                         Претседател, 
          Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
939. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002, 46/2002 и 
37/05), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец јули 2005 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 
активности 6.317 

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 7.257 

05 Улов на риба, дејност на мрестилиштата и 
рибарските фарми, услужни активности во 
рибарството 8.594 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење 
на тресет 6.638 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас и 
услужни активности во производството на 
нафта и гас, освен истражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 9.359 
14 Вадење на други руди и камен    9.847 
15 Производство на прехранбени производи и 

пијалаци 9.370 
16 Производство на тутунски производи 7.654 
17 Производство на текстилни ткаенини 4.483 
18 Производство на предмети за облека: до-

работка и боење на крзно 3.327 
19 Штавење и доработка на кожа, производ-

ство на куфери, рачни торби, седла, сарачки 
производи и обувки 1.145 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 5.994 

21 Производство на целулоза, хартија и про-
изводи од хартија 7.750 

22 Издавачка дејност, печатење и репродук-
ција на снимени медиуми 9.335 

23 Производство на кокс, деривати и нафта и 
нуклеарно гориво 13.149 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 13.296 

25 Производство на производи од гума и про-
изводи од пластични маси 4.018 

26 Производство на производи од други не-
метални минерали   9.942 

27 Производство на основни метали 9.922 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 5.437 

29 Производство на машини и уреди, неспом-
нати на друго место 7.845 

30 Производство на канцелариски и сметачки 
машини 9.683 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 7.021 

32 Производство на радио, телевизиска и ко-
муникациона опрема и апарати 5.177 

33 Производство на прецизни медицински и 
оптички инструменти и часовници 11.257 

34 Производство на моторни возила, прикол-
ки и полуприколки 5.337 

35 Производство на други сообраќајни средства 8.692 
36 Производство на мебел и други разновид-

ни производи, неспомнати на друго место 3.959 
37 Рециклажа 5.928 
40 Снабдување со електрична енергија, гас, 

пареа и топла вода 11.498 
41 Собирање, пречистување и дистрибуција 

на вода 8.478 
45 Градежништво 6.505 
50 Продажба, одржување и поправка на мо-

торни возила и мотоцикли, продажба на 
мало на моторни горива 10.891 

51 Трговија на големо и посредничка тргови-
ја, освен трговија со моторни возила и мо-
тоцикли 10.880 

52 Трговија на мало, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли; поправка на пред-
мети за лична употреба и за домаќинствата 6.067 

55 Хотели и ресторани 6.918 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 7.221 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај  17.676 
63 Придружни и помошни активности во сооб-

раќајот: активности на патничките агенции 10.587 
64 Поштенски активности и телекомуникации 13.113 
65 Финансиско посредување, освен осигуру-

вање и пензиски фондови 16.265 
66 Осигурување, реосигурување и пензиски 

фондови, освен задолжителна социјална 
заштита 19.345 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување  28.369 

70 Активности во врска со недвижен имот 10.593 
71 Изнајмување на машини и опрема без ра-

кувач и изнајмување на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата   6.622 

72 Компјутерски и сродни активности 9.484 
73 Истражување и развој 8.989 
74 Други деловни активности 8.157 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна со-

цијална заштита 9.561 
80 Образование 7.578 
85 Здравство и социјална работа 7.979 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, сани-

тарни и слични активности 7.860 
91 Дејност на организации врз база на зачле-

нување 10.521 
92 Рекреативни, спортски, културни и забавни 

активности 6.933 
93 Други услужни дејности 8.869 
95 Приватни домаќинства со вработени лица 0 
99 Екстериторијални организации и тела 0  

 
                                                       Министер, 
                                                              Стевчо Јакимовски, с.р. 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
939. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 
43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), 
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува  
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИ-
КА АКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2005 ГОДИНА  М 
Движењето на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари - јули 2005 година во однос на 
про ечните це 04 година изнесува 1,3%. с ни на мало во 20                            

                                               Заменик на директорот, 
                                    Мухедин Брава, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


